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 6102الفائدة لمرة واحدة في الظروف مهيأة لقيام بنك االحتياطي برفع سعر 

 ظلت األسواق المالية، خالل معظم فصل الصيف، تقلل من احتمال قيام بنك

االحتياطي الفيدرالي األمريكي باتخاذ إجراء جديد حيال أسعار الفائدة في عام 

وقد كان هذا االعتقاد مبنياً في األساس على تقرير  شهر مايو القاتم عن . 1026

الوظائف في الواليات المتحدة وتصويت البريطانيين لصالح الخروج من االتحاد 

لكن عاد اآلن . اليقين في األسواق المالية األوربي األمر  الذي أدى إلى تفاقم عدم

اهتمام السوق مرة أخرى ببنك االحتياطي الفيدرالي مع تزايد الثقة بأن تقرير 

عابرة في سوق العمل الذي بدأ في التحسن  سحابةالوظائف لشهر مايو كان مجرد 

ي بقوة في الواليات المتحدة، وأن تأثير صدمة خروج بريطانيا من االتحاد األورب

وقد تابعت األسواق عن كثب اجتماع . يقتصر في معظمه على المملكة المتحدة فقط

بنك االحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول في مطلع االسبوع بحثاً عن 

أي مؤشرات بشأن ما قد يفعله البنك خالل ما تبقى من العام بدءاً من اجتماعه 

تياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار وبرأينا أن بنك االح. سبتمبر 12القادم في 

الفائدة مرة واحدة في هذا العام في ظل تطور  األوضاع االقتصادية العامة وفقاً 

 .لتوقعاته المعلنة في شهر يونيو

في يونيو، وهذا قريب جداً من تقديرات % 2.6وقد بلغ معدل التضخم األساسي 

وعالوة على ذلك، . 1026بنهاية عام % 2.1بنك االحتياطي الفيدرالي التي كانت 

تسارع نمو األجور  في األشهر األخيرة، وهو ما يشير إلى مزيد من المكاسب 

نسبة ال تبعد كثيراً عن  في يوليو، وهي% 9.4وكان معدل البطالة . مستقبالً 

كما تحسن نمو الوظائف على نحو . بنهاية العام% 9.1تقديرات البنك التي كانت 

وظيفة في الشهر، وهو أعلى بكثير من معدل ألف  286ملحوظ، مضيفاً متوسط 

وارتفع أيضاً معدل مشاركة . الالزم للحفاظ على معدل البطالة المستهدف ألف 88

وقد أدى التحسن . 1028أن بلغ أدنى مستوياته في شهر سبتمبر  القوة العاملة بعد 

في معدالت التضخم وسوق العمل بنائب رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي، ستانلي 

  ."لقد أصبحنا قريبين من أهدافنا"فيشر، ليعلن قائالً 

عام وباإلضافة إلى ما قيل، فقد ظل بنك االحتياطي الفيدرالي مهادناً نوعاً ما هذا ال

يتوقع بنك االحتياطي . بالنظر إلى توقعاته للتضخم والبطالة وسلوكه التاريخي

إلى  1028نقاط مئوية من عام  0.0الفيدرالي أن يرتفع معدل التضخم بواقع 

 8تاريخياً، هناك . خالل نفس الفترة% 0.0وأن تتراجع البطالة بنسبة  1026

ة مئوية وانخفض فيها معدل نقط 0.0مرات ارتفع فيها معدل التضخم بمقدار  

من هذه المرات رفع بنك االحتياطي  6وفي . نقطة مئوية 0.0البطالة بمقدار 

أما المرتان اللتان لم يتحرك فيهما . أسعار الفائدة ثالث مرات أو أكثر  خالل السنة

في أعقاب األزمة المالية العالمية  1020بنك االحتياطي الفيدرالي فقد كانتا في عام 

أعلى بكثير من أي ، %4.8ا كانت نسبة البطالة في الواليات المتحدة حوالي عندم

 .توقعات بنك االحتياطي الفيدرالي بتحقق تشغيل كامل

 بنك االحتياطي الفيدرالي توقعات متوافقة معمعدالت التضخم والبطالة 

 
مكتب التحليالت االقتصادية، ومكتب العمل واالحصائيات، وبنك االحتياطي الفيدرالي، وهيفر : المصادر

 QNBأناليتكس، وقسم االقتصاد في 

سعر رفع باالحتياطي الفيدرالي  بنكقيام ترجيح دعم أيضاً تخرى األمؤشرات وال

بنك االحتياطي ل وفقاً و .آخذ في التزايداالقتصادي  النشاط، فهذا العامالفائدة 

في % 0.6 يسير باتجاه نسبةنمو الناتج المحلي اإلجمالي فإن ، الفيدرالي في أتالنتا

عندما نما  الحالي بطيئة في النصف األول من العامالبداية البعد الربع الثالث 

الدوالر األمريكي في  قيمة ت وتيرة ارتفاعخفقد و. فقط %2.0االقتصاد بنسبة 

كما . على الصادرات والنمو مستقبالً  ءعبال تخفيفإلى  يشيراألشهر األخيرة، مما 

لصالح التصويت  تعقبالتي أ قليلةالاستقرت األسواق المالية بعد االضطرابات 

االحتياطي  بنك بدأ أعضاء مجلسو. خروج بريطانيا من االتحاد األوربي

 تينكلمتين األخيرالكما حدث في ، سعر الفائدةع عن رف يتحدثون مجدداً الفيدرالي 

سان في االحتياطي الفيدرالي ورئيس بنك االحتياطي الفيدرالي  بنكنائب رئيس ل

األسواق المالية  بدأتنتيجة لذلك، و. ةواسع بتغطية اللتين حظيتاو، فرانسيسكو

واحد  الفائدة مرة سعر احتمال رفع% 80 بنسبة  قدرت هي حالياً و ا،توقعاتهتعدل 

   .يوليو شهر فقط في مطلع% 21 نسبة، مقارنة بعامعلى األقل قبل نهاية ال

بنك االحتياطي قيام ل مهيأة قد باتتاألوضاع االقتصادية يمكن القول بأن ، اً ختام

أن يتم رفع رجح ال يُو. الحالي العاممرة أخرى في  رفع سعر الفائدةب الفيدرالي

وتشير . بعد لذلك ةستعدماألسواق ليست ف ،سبتمبرشهر في اجتماع  سعر الفائدة

 أسعار الفائدة في زيادات من جميع %40أن  إلىجولدمان ساكس مؤسسة 

من تاريخ  يوماً  00 قبلعلى األقل % 80متوقعة بنسبة كانت الواليات المتحدة 

احتمال % 18 حالياً تتوقع بنسبةاألسواق بعد، فلم يتحقق وهذا الشرط . إعالنها

، للغايةمبكراً يعتبر موعداً قد  سبتمبروفي حين أن شهر . فع الفائدة في سبتمبرر

عدم رفع أسعار الفائدة لأعذار أية بنك االحتياطي الفيدرالي يُرجح أن ال تكون لدى 

 .في ديسمبر
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إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف . أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير QNBال تتحمل مجموعة  :الفكريةإخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية "

إن هذا التقرير يتم . لمستثمر، وأن يكون مبنياً على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصةيجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف الخاصة با. فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك

 ."QNBتوزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة 

 


